
 
 

Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, 
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 94, odst. (8) zákona č. 561/2004 o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 3. kolo přijímacího řízení ke studiu na VOŠ: 

 

Obor vzdělání: 26-47-N/.. Informační technologie 
Vzdělávací program: 26-47-N/19 
 SPRÁVCE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ ORGANIZACE 
Počet přijímaných studentů: do naplnění kapacity oboru (min. 5 uchazečů) 

 
 
Obor vzdělání: 37-41-N/.. Doprava 
Vzdělávací program: 37-41-N/03  
PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 
Počet přijímaných studentů: do naplnění kapacity oboru (min. 10 uchazečů) 

 
 
Obor vzdělání: 26-41-N/.. Elektrotechnika 
Vzdělávací program: 26-41-N/06 
ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH 
Počet přijímaných studentů: do naplnění kapacity oboru: (min. 10 uchazečů) 

 
 
Obor vzdělání: 26-47-N/.. Informační technologie 
Vzdělávací program: 26-47-N/22 
INFORMATIKA VE FIREMNÍ PRAXI 
Počet přijímaných studentů: do naplnění kapacity oboru: (min. 14 uchazečů)  
 
Obor vzdělání: 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání 
Vzdělávací program: 63-41-N/03 
MARKETING 
Počet přijímaných studentů: do naplnění kapacity oboru: (min. 5 uchazečů)  

 

Vyšší odborná škola (VOŠ) poskytuje vzdělání ve tříletých oborech navazujících  
na středoškolské studium. V tomto směru se podobá bakalářskému studiu na vysokých ško-
lách. Vyšší odborné studium je však výrazně orientováno na získání především praktických 
znalostí a dovedností a neklade takový důraz na teoretické základy jako studium 
bakalářské. Studium je v denní formě v délce 3 roky.  Zakončeno absolutoriem.  

Absolventi VOŠ mají právo používat označení DiS. - Diplomovaný specialista v oboru. 

 



 

JAK SE STÁT STUDENTEM VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 

 ve 3. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky konat nebudou 

o řádně vyplněnou přihlášku podejte pro 3. kolo přijímacího řízení do  
13. 9. 2019 (použijte tiskopis SEVT Přihláška ke vzdělávání VOŠ – modrá)  

o vyplňte známky z posledního ročníku SŠ, spočítejte průměr známek  
z 1. pololetí posledního ročníku (zaokrouhlete na 2 desetinná místa) 

o přiložte kopii vysvědčení posledního ročníku SŠ nebo výpis známek 

o přihláška musí obsahovat předtištěné povinné údaje vč. rodného čísla 

o není potřeba vyplňovat potvrzení od lékaře 

o za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek 

 v jednom kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na 1 obor  

 3. kolo přijímacího řízení proběhne 16. 9. 2019. 

 uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem v 1. pololetí 
posledního ročníku střední školy. Počet přijímaných uchazečů je dán kapacitou 
oboru. Pro absolventy oborů vzdělání: gymnázium, lyceum a obchodní akademie bude 
průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.   

 výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 3 pracovních dnů na úřední desce 
školy a na webových stránkách. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude následně 
odesláno poštou. 

 V případě volné kapacity na některém z oborů, může ředitelka školy vyhlásit další kola 
přijímacího řízení.  

 
 
Podrobné informace na:  www.spseplzen.cz 
 
 
 
V Plzni dne 3. 9. 2019 
 
 
 
 
 

Ing. Naděžda Mauleová, MBA 
ředitelka školy 

 

http://www.spseplzen.cz/

